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Załącznik nr 1 
         (ODA–2410–06/2020) 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Pakiet Akademicki Vision Traffic Suite licencja sieciowa 
 
 Produkty zawarte w pakiecie: 
• PTV Visum, rozmiar 2 (1000 stref / 30 000 profili czasowych), w tym moduły: junction editor, 
ICA, SBA, Vissig, Matrix 
estimation, Shared Mobility, Timetable management, Onboard Survey, Line costing and 
revenue calculation, Visem, 
Safety add-on, Schematic Line Diagram oraz MS SQL interface, 
• PTV Vissim rozmiar 1 (10 km x 10 km i 20 skrzyżowań z sygnalizacją) z modułami: VAP / 
VisVAP, Vissig, Mezo / 
Dynamic Assignment, pakiet 3D, interfejs Driving Simulator, PTV Viswalk (maksymalna liczba 
pieszych jednocześnie 
w systemie 10 000), API , Interfejs LISA + OMTC, interfejs SCATS, interfejs SCOOT i interfejs 
TRENDS 
• PTV Vistro 
 
1. Cechy użytkowe oprogramowania 
Licencja akademicka zawiera 100 licencji na jednoczesne korzystanie w ramach jednej sieci 
lokalnej jednostki akademickiej, do której należy licencja. Licencja na okres 3 lat wraz z 
darmowymi aktualizacjami w tym okresie. 
 
Licencja jest dostarczana na jednym kluczu sieciowym. 
 
2. Środowisko pracy z programem 
Pakiet Akademicki Vision Traffic Suite jest obsługiwany przez następujące systemy Windows 
(64 bit) 
Microsoft Windows 7/8/8.1/10 
Microsoft Windows 2008 Server R2  
Microsoft Windows 2012 Server  
Microsoft Windows 2012 Server R2  
Microsoft Windows 2016 Server R2  
 
3. Funkcjonalność oprogramowania 

 
Oprogramowanie do makrosymulacji ruchu drogowego: 

1) tworzenie w jednym pliku modelu sieci drogowej zawierającego co najmniej: 
a) w zakresie transportu indywidualnego: 

• 1000 rejonów komunikacyjnych, 
b) w zakresie transportu zbiorowego: 

• 30000 profili czasowych, 
2) modelowanie skrzyżowań (w tym co najmniej modelowanie: geometrii, liczby pasów, 

długości sygnałów); 
3) edycję danych dotyczących sygnalizacji świetlnej (w tym co najmniej: macierze czasów 

międzyzielonych, grupy sygnalizacyjne, programy sygnalizacji)  
4) kalibrację i korektę macierzy podróży na podstawie wartości pomierzonych dla danych 

odcinków; 
5) modelowanie usług współdzielenia pojazdów (w tym co najmniej: rowerów, samochodów) i 

uwzględnienie wskazanych usług w rozkładzie ruchu; 
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6) konfigurowanie kalendarza dni obowiązujących; 
7) graficzne edytowanie rozkładów jazdy; 
8) przełożenie wyników badań prowadzonych w transporcie zbiorowym na zadane linie; 
9) analizowanie wydajności i przychodów w transporcie zbiorowym; 
10) generowanie podsieci; 
11) eksportowanie danych do oprogramowania do mikrosymulacji ruchu drogowego; 
12) obsługiwanie interfejsu użytkownika dla transportu indywidualnego; 
13) obsługiwanie interfejsu użytkownika dla transportu zbiorowego 
14) możliwość analizowania zdarzeń drogowych na sieci (w tym co najmniej: analiza czarnych 

punktów) 

 
Oprogramowanie do mikrosymulacji ruchu drogowego: 

1) tworzenie w jednym pliku modelu sieci drogowej charakteryzującego się rozmiarami co 
najmniej 20 km x 20 km oraz obsługującego co najmniej 50 wirtualnych sterowników 
sygnalizacji świetlnej, 

2) konfigurowanie funkcji maksymalnego i pożądanego przyspieszenia oraz opóźnienia 
pojazdów w sieci, 

3) konfigurowanie rozkładów pożądanej prędkości, ciężaru, mocy pojazdów w sieci, 
4) konfigurowanie rozkładów czasu postoju na przystankach pojazdów komunikacji publicznej 

w sieci, 
5) konfigurowanie typów pojazdów i pieszych generowanych w modelu, 
6) konfigurowanie struktur rodzajowych pojazdów w sieci, 
7) obsługiwanie widoku 2D oraz 3D wszystkich elementów modelu sieci, 
8) definiowanie generatorów ruchu w konkretnych punktach sieci, 
9) definiowanie odcinków o zmniejszonej dopuszczalnej prędkości jazdy, 
10) definiowanie reguł pierwszeństwa na odcinkach i łącznikach sieci, 
11) definiowanie pól kolizji na przecięciu odcinków i łączników sieci, 
12) definiowanie wirtualnych sygnalizatorów i detektorów ruchu na odcinkach i łącznikach sieci, 
13) definiowanie przystanków i tras przejazdu linii komunikacji publicznej w sieci, 
14) definiowanie punktów analizy danych ruchowych na sieci, 
15) definiowanie odcinków czasów przejazdu poszczególnych typów pojazdów, 
16) definiowanie punktów pomiaru kolejek pojazdów, 
17) definiowanie miejsc parkingowych, 
18) definiowanie obszarów (węzłów) do oceny warunków ruchu w sieci, 
19) modelowanie statycznego rozkładu ruchu za pomocą definicji punktów decyzyjnych i tras 

przejazdów wraz ze strukturą kierunkową, 
20) modelowanie dynamicznego rozkładu ruchu w sieci na podstawie macierzy źródło – cel, 
21) importowanie macierzy źródło - cel z oprogramowania do makrosymulacji ruchu drogowego, 
22) importowanie danych z oprogramowania do wyznaczania koordynacji sygnalizacji 

świetlnych i obliczeń przepustowości, 
23) obsługiwanie narzędzia do projektowania logiki sterowania za pomocą schematów 

blokowych, kompilowanie stworzonego projektu oraz implementacja wirtualnego sterownika 
sygnalizacji świetlnej w modelu sieci, 

24) obsługiwanie narzędzia do projektowania fazowej sygnalizacji cyklicznej oraz kontrolera 
stanów sygnalizacji świetlnej, 

25) obsługiwanie emulatorów rzeczywistego sterownia sygnalizacji świetlnej,  
26) obsługiwanie interfejsów sterowników sygnalizacji świetlnej wyspecyfikowanych wg 

następujących procedur: 
 LISA+ OMTC 
 SCATS 
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 SCOOT 
 TRENDS 

27) możliwość wystawienia API do dowolnego sterownika sygnalizacji  
28) obsługiwanie narzędzia do testowania poprawności działania logiki sterowania poprzez 

manualne wzbudzenia detektorów, 
29) konfigurowanie makr do testowania poprawności działania logiki sterowania, 
30) konfigurowanie i wizualizowanie aktualnych stanów sygnałów świetlnych, realizowanej fazy, 

przejścia fazowego, pobudzeń detektorów itp., w trakcie trwania symulacji ruchu, 
31) konfigurowanie i wizualizowanie stanów zmiennych użytych w algorytmie sterowania, w 

trakcie trwania symulacji ruchu, 
32) eksportowanie do osobnego pliku wskaźników warunków ruchu, 
33) nagrywanie do osobnego pliku filmów z przebiegu symulacji wraz z konfiguracją parametrów 

nagrywania, 
34) obsługiwanie modułu do symulowania ruchu pieszego z interakcją pomiędzy pojedynczymi 

obiektami, w tym zachowań pasażerów pojazdów komunikacji zbiorowej; maksymalna liczba 
pieszych generowanych w modelu nie powinna być mniejsza niż 5000 osób, 

35) obsługiwanie edytora do tworzenia obiektów 3D. 

Oprogramowanie do optymalizacji sieci drogowej: 

1) modelowanie sieci drogowej, w tym geometrii skrzyżowań, 
2) predefiniowane typy skrzyżowań np. skrzyżowanie o ruchu okrężnym, z pierwszeństwem 

przejazdu, z sygnalizacją świetlną oraz możliwość zdefiniowania związanych z tym 
atrybutów, 

3) predefiniowane układy konfiguracji pasów ruchu na wlocie, 
4) możliwość dokonywania prostych analiz wpływu generatorów ruchu na ruch w modelowanej 

sieci, 
5) wbudowane procedury obliczeń przepustowości, przynajmniej według HCM (Highway 

Capacity Manual) w zależności od konfiguracji skrzyżowania, 
6) prezentacja poziomu obsługi na wlocie/skrzyżowaniu z wykorzystaniem procedur obliczeń 

przepustowości, 
7) współpraca z narzędziem do makrosymulacji (import sieci drogowej przygotowanej w 

oprogramowaniu do makrosymluacji),  
8) współpraca z narzędziem do mikrosymulacji (eksport sieci przygotowanej w 

oprogramowaniu i jej zasymulowanie w oprogramowaniu do mikrosymulacji) lub dostępność 
bezpośredniej mikrosymulacji w ramach oprogramowania, 

9) możliwość tworzenia scenariuszy / wariantów zmian w sieci drogowej, 
10) generowanie predefiniowanych raportów związanych z analizami przepustowości,  

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne posiadające wszystkie zamieszczone 
poniżej cechy użytkowe, właściwości, moduły, funkcje oraz funkcjonalności. 

WARUNKI LICENCYJNE: 
Licencja jest dostarczana na jednym kluczu sieciowym. Licencja akademicka może być 
wykorzystywana wyłącznie do celów akademickich, w tym do: nauczania, wykorzystania w 
pracowniach komputerowych oraz tworzenia prac dyplomowych.  
 
 
 
 


